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   เพื่อให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้ก าลังพล ทอ. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

 

มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา (สามี) ถนอมน ้าใจกันไว้ 
การใช้ชีวิตครอบครัวเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน ทุก ๆ คนย่อมปรารถนาจะได้คู่ครองท่ีดี มีคุณธรรม 

หากเป็นผู้หญิงก็ย่อมปรารถนาสามีท่ีดี เป็นผู้น าของครอบครัวท่ีเข้มแข็ง เป็นพ่อท่ีดีของลูก ฝ่ายชาย  
ก็มาดหมายท่ีจะได้ศรีภรรยาเป็นแม่ศรีเรือน เป็นแม่ผู้เป็นต้นแบบท่ีดีของลู ก นี่คือความปรารถนา 
ของชาวโลกทั้งหลายท่ียังใช้ชีวิตครองเรือน จึงต้องท าครอบครัวให้เป็นครอบครัวท่ีอบอุ่น ประการส าคัญ
คือ ต้องรู้จักใช้ค าพูดท่ีเป็นท่ีรัก อย่าใช้ค าพูดท่ีก่อให้เกิดความน้อยอกน้อยใจแก่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นอันขาด 
เพราะค าพูดท่ีท่ิมแทงจิตใจกันจะท าให้ครอบครัวแตกร้าว ถ้อยค าของผู้ ท่ีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั้น  
มีผลมากกว่าค าพูดของบุคคลอ่ืน ดังนั้น ต้องรู้จักพูดถนอมน้ าใจกัน ต้องรู้จักมองข้อดี มองความดีของกัน
และกัน  
 เมื่อคราวท่ีพระบรมศาสดาของเราประทับอยู่ท่ีพระเชตวันมหาวิหาร วันหนึ่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง 
สามีเป็นกุฎุมพี กุฎุมพีในสมัยพุทธกาลหากจะเปรียบเทียบในสมัยนี้ คือ เป็นผู้มีอันจะกิน มีฐานะดี  
ได้รับการยอมรับจากสังคม กุฎุมพีท่านนี้ได้เดินทางเข้ามาในเมืองเพื่อต้องการจะช าระหนี้ และซื้อของ  
อีกจ านวนหนึ่ง เพื่อไปท าธุรกิจต่อ ครั้นช าระสะสางและได้ฝากของไว้ในตระกูลท่ีรู้จักกัน จากนั้น 
ก็เดินทางเข้าไปยังเมืองสาวัตถี ระหว่างทางภรรยาเห็นภูเขาลูกหนึ่งจึงเอ่ยถามสามีว่า "พี่ ถ้าสมมติว่า 
ภูเขาลูกนี เป็นทองหมดทั งลูกและเป็นสมบัติของพี่ พี่คิดว่าจะให้อะไรฉันบ้าง" การท่ีภรรยาถามเช่นนี้ 
เพ่ือต้องการทดลองใจสามีว่า รักตนมากขนาดไหน ฝ่ายสามีไม่ทันฉุกคิด อีกท้ังก าลังเหน็ดเหนื่อย กับการ
เดินทาง จึงตอบโดยไม่ได้ไตร่ตรองว่า "ถ้าภูเขานี เป็นทองค้าอย่างที่เธอว่าจริง ๆ ละก็ ฉันจะรักษาไว้
ไม่ให้ใครเลย" ภรรยาเกิดความน้อยเนื้อต่ าใจมาก คิดว่าสามีไม่รักตน ช่างใจจืดใจด าแข็งกระด้างราวกับหิน 
พูดเหมือนกับเราไม่ใช่ภรรยาอย่างนั้นแหละ ในหัวอกตอนนั้นเอ่อล้นด้วยน้ าตาตกใน เกิดความน้อยใจ  
แต่ก็ไม่พูดอะไร 

ดังนั้น ต้องระวังค าพูดท่ีออกมาจากปากโดยไม่ใคร่ครวญให้ดี จะมีผลกระทบกับจิตใจของคนท่ีเรารัก 
หากเป็นค าพูดท่ีดี ก็หอมชื่นใจเหมือนดอกมะลิ ยังจิตใจให้เบิกบาน หากเป็นค าพูดท่ีท าร้ายจิตใจ  
ก็เหมือนใบมีดท่ีคมกริบกรีดลงตรงกลางใจ วาจานี่มันคมกว่าหอกกว่าดาบ จะพูดจะจาอะไร  
ก็ให้ระมัดระวัง สามีภรรยาคู่นั้นเดินทางจนถึงใกล้  ๆ พระเชตวัน เนื่องจากเดินทางมาเหนื่อย  
รู้สึกกระหายน้ า ท้ังสองจึงเข้าไปยังวิหารเพื่อหาน้ าดื่ม ขณะนั้นเอง พระบรมศาสดาได้ตรวจดูสัตว์โลก 
เห็นสองสามีภรรยามีอุปนิสัยแห่งโสดาบัน จึงทรงเปล่งฉัพพรรณรังสีสว่างไสวงดงามมาก ประทับนั่ง  
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คอยอยู่ ท่ีพระคันธกุฎี  หลังจากสองสามีภรรยาดื่มน้ าแล้ว ท้ังสองมองเห็นพระรัศมี ๖ ประการ 
ของพระบรมศาสดา จึงเข้ามาถวายบังคม พระองค์ตรัสถามว่า "ท่านทั งสองไปไหนมา" สามีภรรยา
กราบทูลว่า "ข้าพระองค์ทั งสองเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อช้าระสะสางหนี สิน และจะลงทุน 
ท้าธุรกิจต่อ พระเจ้าข้า" พระบรมศาสดาปรารถนาจะปรารภเหตุเพื่อแสดงธรรมจึงตรัสถามฝ่ายภรรยาว่า 
"อุบาสิกา สามีของเธอหวังประโยชน์เกื อกูลและดูแลเธอดีหรือเปล่า"  อุบาสิกากราบทูลว่า  
"หม่อมฉันรักสามีมาก แต่สามีไม่รักหม่อมฉันเลย แม้วันนี  หม่อมฉันถามว่า ถ้าภูเขาทองเป็นสมบัติ 
สามีจะให้อะไรหม่อมฉันบ้าง สามีก็ตอบว่าไม่ให้ หม่อมฉันรู้สึกน้อยใจมากพระเจ้าข้า"  พระศาสดา
ตรัสว่า "อุบาสิกา กุฎุมพีนี กล่าวไปอย่างนั นเอง แต่เมื่อไรที่คิดถึงความดีของเธอแล้ว เขาก็พร้อมที่จะ
มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอได้" พระศาสดาทรงน าเรื่องราวในอดีตมาตรัสว่า ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์
บังเกิดเป็นมหาอ ามาตย์ในราชส านักของพระเจ้าพรหมทัต ซึ่งครองราชย์อยู่ท่ีกรุงพาราณสี พระราชา
พระองค์นี้เป็นผู้มากไปด้วยความระแวง 
 วันหนึ่ง พระราชาเห็นพระราชโอรสเสด็จมาเข้าเฝ้า เกิดความคิดว่า "ลูกของเราอาจจะก่อกบฏ
คิดทรยศกับเราเป็นแน่ อย่ากระนั นเลย เราจะตัดไฟเสียแต่ต้นลม" จึงรับสั่งแกมบังคับพระราชโอรสว่า 
"ลูกรัก ตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ ลูกไปอยู่ที่อื่นก่อนเถิด หลังจากที่พ่อตายแล้ว ลูกค่อยมาครอง 
ราชสมบัติ" พระโอรสและพระชายาได้ออกไปสร้างบรรณศาลาอยู่ในป่า เลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้ หลังจากท่ี
พระบิดาสวรรคต พระโอรส ได้เสด็จกลับมาครองราชสมบัติแทน ในระหว่างเดินทางกลับนั้น ท้ังสองเห็น
ภูเขาลูกหนึ่ง พระชายาถามขึ้นว่า "หากภูเขานี เป็นทองค้า เสด็จพี่จะประทานอะไรให้หม่อมฉันบ้าง" 
พระราชโอรสพูดเล่น ๆ ไม่ได้จริงจังว่า "ถ้าเป็นทองค้าจริง ๆ ละก็ ไม่ให้ใครหรอก" พระชายาได้สดับ
เช่นนั้นก็ทรงน้อยพระทัย คิดว่า "เรารักพระสวามี แต่ท้าไมพระองค์ไม่รักเราเลย อุตส่าห์ล้าบาก
ตรากตร้ามาด้วยกัน แต่พระองค์ยังพูดอย่างนี ได้ หัวใจพระองค์ท้าด้วยอะไร ท้าไมจึงแข็งกระด้างนัก" 
จนกระท่ังกลับมาถึงเมือง ได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้ว พระราชาทรงประทานต าแหน่งมเหสีให้ แต่ไม่ได้
ยกย่องใด ๆ แม้ความเป็นอยู่ของมเหสี พระองค์ก็ไม่ได้สนพระทัย พระโพธิสัตว์ เห็นเหตุการณ์นั้นก็คิดว่า 
"พระเทวีมีอุปการะมากกับพระราชา เราต้องหาวิธีท้าให้พระองค์ได้ระลึกนึกถึงคุณของพระเทวี" 
        พระโพธิสัตว์เร่ิมหากุศโลบาย วันหนึ่ง ขณะที่ท้ังสอง พระองค์อยู่พร้อมหน้ากัน พระโพธิสัตว์ได้เอ่ย
ถามขึ้นว่า "พระแม่เจ้า ท่านสุขสบายดีหรือ" ท้ัง ๆ ท่ีอยู่ต่อหน้าพระราชา พระเทวีก็ตรัสเล่าด้วยความ
น้อยพระทัยถึงเรื่องท้ังหมดที่เกิดขึ้น พระโพธิสัตว์ปรารถนาจะช่วยพระเทวีจึงทูลตักเตือนสติพระราชาว่า 
"ข้าแต่มหาราช พระเทวีทรงล้าบากกับพระองค์มายาวนาน มีทุกข์ร่วมทุกข์ ไม่เคยทอดทิ ง พระเทวี
เป็นศรีภรรยา ที่หาได้ยาก พระองค์ควรจะระลึกถึงคุณงามความดีของพระเทวี พระเจ้าข้า"  ธรรมดา
ของบัณฑิต แม้เคยบกพร่องผิดพลาด หากได้รับค าตักเตือนชี้แนะจากยอดกัลยาณมิตรย่อมจะได้คิดทันที 
พระราชาก็เช่นกัน ทันทีท่ีได้ยินเช่นนั้นก็มิรอช้า ทรงแต่งตั้งพระเทวีให้มีอิสริยยศท่ียิ่ง ใหญ่ และกล่าวถึง
คุณงามความดีของพระเทวีต่อมหาชนท้ังหลาย ท าให้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
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        พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมชาดกว่า "พระราชานั้น คือกุฎุมพีนี่เอง และพระเทวีก็คืออุบาสิกา
ผู้เป็นภรรยาของกุฎุมพี" เมื่อท้ังสองสามีภรรยาได้ฟังพระธรรมเทศนาจบ ท้ังคู่ด ารงอยู่ในโสดาปัตติผล 
        เพราะฉะนั้น ชีวิตการอยู่ร่วมกันจะต้องรู้จักทะนุถนอมน้ าใจกัน ให้เป็นกัลยาณมิตรท่ีดีต่อกัน  
ไม่ทอดท้ิงกันในยามทุกข์ยาก มีทุกข์ร่วมทุกข์ มีภัยร่วมต้าน ประคับประคองกันไว้ให้ดี โดยเฉพาะ  
เรื่องการใช้วาจาพึงระมัดระวัง อย่าพูดอะไรท่ีจะท าให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ าใจเด็ดขาด 
แม้บางครั้งจะเป็นความจริง แต่ไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าพูด ให้ดูกาลเทศะด้วย โดยยึดหลักการกล่าววาจา
สุภาษิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อท าได้เช่นนี้ ชีวิตครอบครัวจะมีความสุข จะเป็นครอบครัวแก้ว 
ครอบครัวตัวอย่างท่ีโลกต้องการ 

 
 

เอกสารประกอบบทความ : 
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